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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Era globalisasi sarat dengan persaingan. Sumber daya manusia (SDM) 

memiliki peranan penting dalam pelayanan kesehatan yang berkualitas. Peranan 

SDM di bidang kesehatan dan non-kesehatan sangat berpengaruh dalam 

mencapai target yang telah ditentukan, misalnya tercapainya indikator 

pelayanan rumah sakit.  

Hasil observasi awal jumlah pengunjung dan kunjungan pasien rawat 

jalan di RS Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta dalam kurun waktu 3 tahun 

sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dijelaskan pada Tabel 1.1. Jumlah 

pengunjung rawat jalan pasien tahun 2011 mengalami penurunan dibandingkan 

dengan tahun 2010, namun pada tahun 2012 mengalami peningkatan kembali. 

Tabel 1.1 Jumlah pengunjung pasien rawat jalan RS Ortopedi Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta Tahun 2010–2012 
No. Kunjungan Pasien Tahun 

2010 
Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Keterangan 

1. Pasien baru 15.733 14.637 16.894 Naik 
2. Pasien lama 84.758 79.735 85.791 Naik 
3. Total pasien 100.531 94.372 102.688 Naik 

Sumber: rekapitulasi kegiatan instalasi RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta tahun 2010-2012 

 
Data kunjungan pasien dijelaskan pada Tabel 1.2. Jumlah kunjungan 

pasien pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus meningkat. 

Peningkatan jumlah pengunjung dan kunjungan berdampak pada beban kerja 

petugas di instalasi rekam medis. 

Tabel 1.2 Jumlah kunjungan pasien rawat jalan RS Ortopedi Prof. Dr. 
Soeharso Surakarta Tahun 2010–2012 
No. Kunjungan Pasien Tahun 

2010 
Tahun 
2011 

Tahun 
2012 

Keterangan 

1. Pasien baru 51.592 57.643 56.294 Naik 
2. Pasien lama 142.214 142.020 186.201 Naik 
3. Total pasien 193.806 199.663 242.495 Naik  

Sumber: rekapitulasi kegiatan instalasi RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso 
Surakarta tahun 2010-2012 
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Berdasarkan data perhitungan tugas pokok harian dan analisis beban 

kerja petugas rekam medis pada tahun 2011, jumlah tenaga yang dibutuhkan 

sebanyak 21 orang, sedangkan tenaga yang tersedia berjumlah 19 orang, jadi 

masih dibutuhkan 2 petugas lagi untuk memenuhi kebutuhan tenaga. Petugas 

pendaftaran di IGD yang belum tersedia, menyebabkan rumah sakit 

memberlakuan jadwal piket kepada seluruh petugas rekam medis, karena 

tempat penerimaan pasien di IGD merupakan bagian dari instalasi rekam medis. 

Pemberlakuan jadwal piket diharapkan dapat membantu pelayanan pendaftaran 

di IGD dan pendaftaran rawat inap.  

Tabel 1.3 menjelaskan jadwal piket petugas rekam medis. Petugas 

rekam medis bekerja selama lima hari kerja sejak hari senin hingga jumat pada 

jam pelayanan pagi yaitu pada jam (08.00 s/d 16.00 WIB) . Pada jam kerja pagi, 

semua petugas selalu siap on call untuk memberikan pelayanan di IGD. 

Namun, jadwal piket diberlakukan pada piket siang jam (16.00 s/d 21.00) dan 

piket malam jam (21.00 s/d 07.30 WIB). Pada hari sabtu hingga minggu jadwal 

piket diberlakukan sejak piket pagi jam (07.30 s/d 14.00 WIB), piket siang jam 

(14.00 s/d 21.00 WIB) dan piket malam jam (21.00 s/d 07.30 WIB). Walaupun 

petugas mendapatkan jadwal piket, pada hari berikutnya petugas diwajibkan 

masuk kembali pada jam pelayanan pagi. Jadwal piket petugas di IGD 

dijelaskan sebagai berikut: 

Tabel 1.3 Jadwal piket petugas rekam medis di Instalasi Gawat Darurat 
(IGD) RS Ortopedi Prof. Dr. Soeharso Surakarta  
No. Hari Jam  

kerja 
Piket pagi Piket siang Piket 

malam 
1. Senin - Jum’at 08.00 – 

16.00 
- 16.00-21.00 21.00 – 

07.30 
2. Sabtu - 

Minggu 
- 07.30 – 

14.00 
14.00 –
21.00 

21.00  –
07.30 

Sumber: Instalasi rekam medis RS Ortopedi Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta 
 

Dari data tugas pokok harian petugas rekam medis tahun 2010. Masing-

masing petugas dibebankan jam kerja efektif selama 7 jam 30 menit. Petugas 

yang mendapatkan piket, total jam kerja yang dibebankan hingga 13 jam dalam 
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satu hari. Hal ini tidak hanya melebihi standar beban kerja efektif, tetapi 

menyebabkan lama kerja yang semakin panjang. 

Lama kerja yang panjang dapat menimbulkan tingkat stres kerja 

petugas. Kemampuan mengelola stres kerja dapat dilakukan dengan dua 

pendekatan, yaitu pendekatan individu dan organisasi. Pendekatan individu 

salah satunya dengan mengelola waktu dengan baik, pendekatan organisasi 

berupa kerja sama dari kepala rekam medis. Kerja sama tersebut seperti 

pengevaluasian kembali jadwal piket petugas rekam medis di pendaftaran IGD, 

rancangan ulang pekerjaan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing 

petugas, evaluasi kerja petugas sehingga dapat mengukur kinerja petugas. 

Kedua upaya inilah merupakan cara untuk mengelola stres kerja. 

 Kemampuan mengelola stres kerja dengan baik, secara langsung 

berpengaruh terhadap motivasi dan kinerja petugas. Kinerja petugas sangat 

berpengaruh pada pengambilan keputusan oleh pimpinan dalam memperbaiki 

kualitas pelayanan dan menentukan target selanjutnya.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah yang akan 

diteliti adalah “Bagaimana Model Kuantitatif Manajemen Stres Kerja dan 

Motivasi untuk Meningkatkan Kinerja Petugas Rekam Medis Di RS. Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta?”.  

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Menganalisis hubungan antara manajemen stres kerja dan motivasi 

untuk meningkatkan kinerja petugas di Instansi Rekam Medis RS Ortopedi 

Prof. Dr. R. Soeharso Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui jumlah kebutuhan tenaga untuk mengurangi tingkat stres 

kerja petugas  

b. Mengetahui hubungan manajemen stres kerja terhadap kinerja petugas. 
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c. Mengetahui hubungan manajemen stres kerja terhadap motivasi. 

D. Manfaat Penelitian 

Peneliti diharapkan mampu memberikan manfaat bagi peneliti, maupun 

bagi peneliti lain. Berikut manfaat penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat Praktis 

a. Bagi Institusi/ Rumah Sakit 

1) Sebagai bahan masukan untuk mengetahui tingkat stres petugas terkait 

dengan beban kerja yang ada, dipengaruhi oleh motivasi petugas dalam 

meningkatkan kualitas pelayanan. 

2) Sebagai bahan evaluasi secara periodik kinerja karyawan, sehingga 

dapat diketahui sejauh mana kemampuan masing-masing karyawan.  

b. Bagi Peneliti 

1) Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu atau pengetahuan yang telah 

didapat selama mengikuti perkuliahan, sehingga dapat menambah 

wawasan dan pemikiran serta pengalaman penulis dalam hal 

menganalisis hubungan antara stres kerja, motivasi untuk 

meningkatkan kinerja petugas.   

2) Bagi peneliti lain diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan 

membandingkan manajemen stres dipengaruhi oleh jadwal piket untuk 

menilai kinerja petugas. 
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